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 پدیازبان علوم پزشکی ایران در ویکیبررسی میزان استناد به مجالت انگلیسی 

 

  2علیرضا نوروزی،  1یداود درضایحم
 
 

  چكيده
مورد  ی حوزه علوم پزشکیرانیا زبانی سیانگلت استناد به مجال زانیم یی، شناساحاضر پژوهش انجامهدف از های عمومی، نامهبر دانش ت علمیمجال ریتأث تیبا توجه به اهم مقدمه:

 .بود ایپدیکینامه ودر دانش تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

وزارت بهداشت،  دییمورد تأ زبانی سیانگل مجله 282 تحقیق را ی. جامعه آمارشد انجام سنجیروش تحلیل استنادی و فنون علمکه با  بود یفیتوص این مطالعه از نوع :بررسيروش 

 .ها فراوانی و درصد گزارش گردیدبه منظور توصیف دادهمورد جستجو قرار گرفت.  ایپدیکیو هنامدر دانشت از مجال کی . عنوان هرتشکیل داد ایران یدرمان و آموزش پزشک

 در مجموعمجله  114 نید که ابودن کرده افتیاستناد در ایپدیکینامه ودانش تمجله از مقاال 114 ی،وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک ه مورد تأییدمجل 282 انیاز م ها:يافته

ه حوزت . مجالبود کرده افتیدر ایپدیکیاستناد را از و نیشتریاستناد، ب 97 افتیبا در Archives of Iranian Medicineمجله  ،نیاستناد را به خود اختصاص دادند. همچن 1091

سهم  نیشتریکه ب منتشر شده بود یسیمقاله به زبان انگل 412 ا،یپدیکیاستنادکننده در و تمقاال انیاز م ند.کرد افتیدر ایپدیکیتعداد استناد را از و نیشتریب «یحرفه پزشک» یموضوع

وزارت بهداشت استناد ت به مجال شتریب ،اهانیگ یموضوع یبندطبقه یدارا تمقاال ا،یپدیکیاستنادکننده در و تمقاال نیدر ب همچنین،. شتدا ایپدیکیو تمقاال یهازبان انیمدر را 

 .ندبود کرده

کنند و  فایعلم ا جیابزار ترو کیبرخط به عنوان  یهانامهو دانش ایپدیکیدر و یترنقش مهم توانندیخود میمات تصمها و تاسیبا بهبود ست حوزه علوم پزشکی مجال گيري:نتيجه

 جیبه ترو ،با عموم مردم یعلمت ها و مجالدانشگاهبین به رابطه  شتریب جهتو بادر کشور  پزشکی موعلگذاران تاسیو س انیمتول ،روینداشته باشند. از ا یشتریب ی و استنادیاجتماع ریتأث

 .نمایندکمک می یاجتماع یرگذاریعلم و تأث

 مقاله مجله؛ ضریب تأثیر مجله؛ کتابسنجی؛ ایران هاي کليدي:واژه
 

ی میان مفاهیم علمی و عموم پدیا به عنوان پل ارتباطویکی نامهو آموزش پزشکی کشور در دانش دهد که مجالت وزارت بهداشت، درماننتایج پژوهش حاضر نشان می پيام کليدي:

 .اندمردم به میزان نسبتاً کمی مورد استناد و توجه قرار گرفته

 
 15/9/1400: انتشارتاریخ  14/9/1400 پذیرش مقاله: 23/8/1400 مقاله: دریافت

 216-224 (:5) 18؛ 1400مدیریت اطالعات سالمت  .پدیازبان علوم پزشکی ایران در ویکیبررسی میزان استناد به مجالت انگلیسی  .رضایعل ی، نوروزدرضایحم یداود ارجاع:

 

 مقدمه
های ارزیابی توانمندی کشورها، میزان انتشارات و سنجه هاترین شاخصمهم

(Publicationsعلمی، اختراعات و استنادات آن )باشد. کشورها برای ها می
گذاری در بخش تحقیق و توسعه هستند. برای پیشرفت و توسعه، نیازمند سرمایه

آوری و نوآوری در میان عموم مردم تبدیل به دستیابی به این مهم، باید علم، فن
 ارزش شود و مورد توجه قرار گیرد.

با توجه به افزایش روزافزون گستره علم، ایجاد پل ارتباطی مناسب میان 
(. بدیهی 1عامه مردم و مفاهیم علمی به جهت ترویج علم، امری ضروری است )

یش تخصصی شدن های علمی، با افزاهای سریع در پژوهشاست که پیشرفت
شود. این مسأله باعث ایجاد شکاف بین ها همراه میعلوم و زبان فنی آن

شود. بنابراین، نیاز عموم به ارتباط با علم، یک قسمت دانشمندان و عموم مردم می
از  یک(. ی2رود که باید به آن توجه گردد )جانبی از خالقیت علمی به شمار می

شدن زبان علم و مردم کمک کند،  کیعلم و نزد جیبه ترو تواندیکه م ییابزارها
. آزاد هستند یدسترس یکیالکترون یهانامهدانش ژهیبه و« هانامهدانش»

 ازیپاسخ دادن به ن ،نیدر زمان مخاطب و همچن ییجوها با صرفهنامهدانش

اما با توجه باشند، میعلم و عموم مردم  انیم یجذاب ی، پل ارتباطهانآ یاطالعات
 یبرا یحل کامالً مناسبگفت راه توانیباال، نم یهانهیانتشار ساالنه و هز هبه چرخ

 (. 3له هستند )أمس نیا
به اطالعات در  یدسترس (،Web 2.0دو )وب  یورآکار آمدن فن یبا رو

  تعامل با، 2وب  یاصل یهپا. شد و تکامل دیجیتالی دچار تحول نترنتیا یفضا
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. در ستین ریپذانجام یاست که به صورت انفراد ییهاکار امانج یبرا گرانید
و  ردیکار گ به یانجام امور خاص یعموم مردم را برا تواندیم 2وب  ،راستا نیهم

 به خود جذب کند. یهمکار یها را براآن ای
 هر حوزمهم د یاجتماع یافزارهااز نرم یکی ،2با توجه به کاربردهای وب 

ه نامدانش کی ایپدیکیو ،راستا نیدر هم هستند. هایکیدانش، و میو تسه تیریمد
 لیوب تبدموجود در  یهاوبگاه نیدتریبازداز پر یکیاست که به  نترنتیبر ا یمبتن

 یهاوبگاه نیتراز محبوب یکی زدهم،ینامه با داشتن رتبه سدانش نیا .شده است
 ایپدیکیو هرتب نی(. ا4است ) 2021 ی سالم خیتا تار Alexaشده توسط  یبندرتبه

 تیو مقبول کاربران جهان دیبازد کیتراف ادیحجم ز هدهند نشان Alexaه در وبگا
به عنوان  ایپدیکیگرفت که و جهینت توانیم جهت نی. بدباشدمینامه دانش نیا
برقرار  نجها با عموم مردم یارتباط مناسباست  توانستهعمومی، نامه دانش کی

اشاعه دانش  رمردم و علم به منظو هامع نیمورد نظر ب یو همان پل ارتباط نماید
 . علم باشد جیترو و

 یهادغهبهداشت و سالمت به عنوان دغ گاهینگاه به جاتوجه به اهمیت با 
ه نامر دانشحوزه د نیا تاستناد به مجال زانیم ی، بررسدر کل جهان جوامع یاصل

 یرگذاریو تأث حوزه با عموم مردم نیات هتر مجالارتباط بکننده انیب ا،یپدیکیو
 از در داخل و خارج اندکی یهاپژوهشجامعه است.  یمثبت بر سالمت عموم

 ست. صورت گرفته ا ایپدیکیدر و تو مجالت کشور در مورد استناد مقاال
Teplitskiy  بیرضمانند  یعوامل ریتأث یبه بررسای مطالعهدر و همکاران 

 ایپدیکیز وا یافتیاستناد در زانیآزاد بودن مجله بر م یدسترس استیو س ریتأث
زاد بودن آ یو دسترس ریتأث بیضر شیافزا و به این نتیجه رسیدند که پرداختند

گزارش  ،نی. همچنشودیم ایپدیکیاستناد از و افتیدر شیهر دو باعث افزا ،مجله
 یسترسد یمجله دارا ر،یتأث بیدر صورت ثابت ماندن موضوع و ضر نمودند که

به  یسیانگل یایپدیکیاستناد از و افتیدر یبرا یشتریدرصد شانس ب 47 ،آزاد
ه بتحقیق خود  در Nielsen. (5) حق اشتراک خواهد داشت ینسبت مجله دارا

 JCR گاهیها در پاهآن با آمار مجل سهیو مقا ایپدیکیو تمقاال یهااستناد یبررس
(Journal Citation Reports) مانند  ییهاشاخص وی، پژوهش پرداخت. در

 یامجله 10دریافت  Nielsenقرار گرفت.  یاستناد مورد بررس زانیو م ریتأث بیضر
مجله  19 انیر مد دارند،استناد  زانیو م ریب تأثیارزش را به لحاظ ضر نیکه باالتر

که از در  یتمجال گیری کردنتیجه ،نیهمچناند. گرفتهقرار  ایپدیکیپراستناد و
از  ،ندسته برخوردار یشتریاستناد ب زانیو م ریتأثضریب از شاخص  JCR گاهیپا

 . (6) مورد استناد قرار گرفتند شتریب زین ایپدیکیو یسو
و  ته مجالرابط یبه بررس ،ایپدیکیدر و اتاستناد یمذکور با بررس مطالعات

 ریتأث تیاما با توجه به اهم ،اندعلم پرداخته جیابزار ترو کیبه عنوان  ایپدیکیو
پاسخ  پرسش نیتا به ا تالش نمودحاضر  تحقیقبر عموم جامعه،  یعلم تمجال

موزش آبهداشت، درمان و وزارت  دییمورد تأ تاستناد مجال تیوضع»دهد که 
 جیر تروب یعلم تمجال ریتأث زانیو م« به چه صورت است؟ ایپدیکیدر و پزشکی
 .دادقرار  یورد بررسعلم را م

 

 روش بررسي
مورد صورت گرفت. جامعه  یسنجعلم کردیو با رو یفیروش توص هب پژوهشاین 

 یوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک زبانی سیانگل تشامل مجال بررسی
 کشور یعلوم پزشک اتیجود در وبگاه بانک اطالعات نشروم

(http://journals.research.ac.irبود که در ) کیدر  1399مهر سال  28 خیتار 
مورد تأیید  زبانی سیانگل ت. تعداد کل مجالدیگرد رهیذخ و یریبارگ Excel لیفا

 یآورجمعاز  پسعنوان بود.  282وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، 
انجام شد. در  ترتیببه  تحقیق، مراحل بررسیمورد  تمجال نیفهرست عناو

کرده است  افتیاستناد در ایپدیکیکه هر مجله در واین  درک یمرحله نخست برا
جستجو شد. به  ایپدیکیدر و کامل و اختصاری ت به صورتعنوان مجال ر،یخ ای

بر  عالوه. گردیدمراجعه  آن تیبه ساهر نشریه،  قیبه عنوان دق یابیمنظور دست
 یاز موتور جستجو ا،یپدیکیو تمقاال انیدر مت عنوان مجال یجستجو یبرااین، 

Google دستور و استفاده شد زین "journal title" site:wikipedia.org  در نیز
Google با  قیبه صورت دق دیعنوان مجله با ،مرحله نیمورد جستجو قرار گرفت. در ا

ذکر است  الزم به ،نینوشته شود. همچن قولعالمت نقل انیمختلف در م یهافرمت
 ایپدیکیو یهازبان یشامل تمام Wikipedia.orgجستجو با دامنه  نیا جیکه نتا

 .ردیگیقرار م یابیمورد باز ایپدیکیو یهادامنه یتمام ،و پس از جستجو شودیم
گرفت  قرار یتوسط پژوهشگر مورد بررس کیبه  کهر دو مرحله قبل ی جینتا

 عنوان ،شود. در گام سوم یآورجمع ات(استناد)دلخواه  جیها، تنها نتاآن انیتا از م
ه همراه اطالعات ، بقرار گرفته بود ادمورد استن ایپدیکینامه وکه در دانش تیمجال

 هکنندافتیدر هجلاستناد، عنوان م کنندهافتیدره عنوان مقالمورد نیاز دیگر مانند 
ا پدیه ویکیمقال یموضوع یبندو طبقه ایپدیکیو هزبان مقال ا،یپدیکیاستناد از و

 . دیگرد رهیذخ Excel لیها، در فااطالعات آن لیو تحل هیبه منظور تجز
 

 هایافته
آمده  یش پزشکوزارت بهداشت، درمان و آموز پراستناد مجله 20، تنها 1در جدول 

مجله  114 ،انیم این مجله بود که از 282وزارتخانه  نیا مجالتتعداد کل  است.
 دییمورد تأزبان انگلیسی  تمجالکه  نشان داد 1جدول  د.بودن کرده افتیاستناد در

 اند.کرده افتیاستناد در 8/3 نیانگیبه طور مبهداشت،  وزارت کمیسیون نشریات
ه حوز ککیه تفب یافتیو درصد استناد در ایپدیکیاز و یافتیدر داتتعداد استنا

 آمده است. 1در شکل مجالت نیز  یموضوع
 

 
 وزارت بهداشت مورد تأیید  تمجال يافتیدر داتتعداد استنا :1 شکل

 يحوزه موضوع کیبه تفک

درصد22

درصد22

درصد15

درصد10

درصد9

درصد5

درصد4

درصد4

درصد3 درصد3

پزشکی

سایر

پزشکی عملی

فیزیولوژی

داروشناسی

بیوشیمی، ژنتیک، 
میکروبیولوژی سلولی
بهداشت عمومی

دندان پزشکی 

سیستم گوارشی

چشم پزشکی 
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 زبان حوزه علوم پزشکي ایرانتعداد استناد مجالت انگلیسي : 1جدول 

  هینام نشر تعداد استناد
97 Archives of Iranian Medicine  
75 Journal of Research in Medical Sciences  
55 Iranian Journal of Public Health  
43 International Journal of Preventive Medicine  
38 Iranian Journal of Basic Medical Sciences  
32 Iranian Journal of Medical Sciences  
26 Advanced Biomedical Research  
26 Dental Research Journal  
26 International Journal of Endocrinology and Metabolism  
26 International Journal of Occupational and Environmental Medicine  
25 Iranian Journal of Pharmaceutical Research  
22 International Journal of Health Policy and Management  
21 Research in Pharmaceutical Sciences  
20  Avicenna Journal of Phytomedicine  
19 Gastroenterology and Hepatology from Bed to Bench  
19 Iranian Journal of Pediatrics  
19 Journal of Medical Ethics and History of Medicine  
18 Iranian Journal of Allergy, Asthma and Immunology  
17 Iranian Red Crescent Medical Journal  
17 Journal of Ophthalmic and Vision Research  

 
 کمیسیون تأیید مورد زبانانگلیسی ۀمجل 114 یعنوان تمام 2در جدول 

 یموضوع ۀحوز کیبه تفک ،اندکردهاستناد  پدیاویکیکه از  بهداشت وزارت نشریات
 .آورده شده است

وزارت کمیسیون نشریات  دییمورد تأزبان انگلیسی  تمجال از میان مقاالت
در پژوهش  استناد، 5از  شتریب یدارا مقاالت ،پزشکی بهداشت، درمان و آموزش

 مقاالتعنوان  3پراستناد در نظر گرفته شدند. جدول  تبه عنوان مقاال حاضر
 . دهدیها را نشان مآن استنادپراستناد و تعداد 

  تأیید مورد زبانانگلیسی  منتشر شده در مجالتپراستناد  تتعداد مقاال 2شکل 

. مجله دهدیرا نشان م پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت نشریات کمیسیون
Archives of Iranian Medicine  شتدا راسهم  نیشتریب ،مقاله پراستناد 5با داشتن. 

انگلیسی  به مجالت ایپدیکیوکننده در استناد تمقاال یموضوع یبندطبقه
و ی درمان و آموزش پزشکبهداشت،  وزارت نشریات کمیسیون تأیید مورد زبان

تعداد  لیاست. الزم به ذکر است که به دل ارایه شده 4ها در جدول تعداد تکرار آن
 وزرات دییمورد تأ تاستنادکننده به مجال تمقاال یموضوع یهایبندطبقه ادیز

 تبار در مقاال شششده است که حداقل  آوردهدر جدول  عاتیموضو ،بهداشت
 .اندتکرار شده ایپدیکیو

 
 يدرمان و آموزش پزشکپراستناد وزارت بهداشت، مقاله  یدارا تمجال :2 شکل

0 1 2 3 4 5 6

Archives of Iranian Medicine

Gastroenterology and Hepatology from Bed to Bench

International Journal of Endocrinology and Metabolism

International Journal of Health Policy and Management

International Journal of Occupational and Environmental…

International Journal of Preventive Medicine

Iranian Journal of Allergy, Asthma and Immunology

Iranian Journal of Basic Medical Sciences

Iranian Journal of Medical Sciences

Iranian Journal of PediatricsProof V
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 کننده استناد به تفکیک حوزه موضوعمجالت مورد تأیید وزارت بهداشت دریافت: 2جدول 

 عنوان مجله موضوع مجله )تعداد(
 Iranian Journal of Parasitology (1شناسی )انگل

 Iranian Journal of Microbiology (4ایمونولوژی، میکروبیولوژی )
Jundishapur Journal of Microbiology 

Journal of Medical Microbiology and Infectious Diseases 
Vaccine Research 

 Anesthesiology and Pain Medicine (5شناسی عمومی )آسیب
Addiction and Health 

Bulletin of Emergency And Trauma 
Journal of Renal Injury Prevention 

 Journal of Injury and Violence Research (3) ینیبال یشناسبیآس
Iranian Journal of Pathology 

Zahedan Journal of Research in Medical Sciences 
 Iranian Journal of Medical Sciences (5بهداشت عمومی )

Shiraz e Medical Journal 
Razavi International Journal of Medicine 
Journal of Research in Health Sciences 

Journal of Occupational Health and Epidemiology 
 Iranian Journal of Dermatology (1های پوست )بیماری
 Iranian Journal of Allergy, Asthma and Immunology (3های عفونی )بیماری

Archives of Clinical Infectious Diseases 
Iranian Journal of Virology 

 Iranian Journal of Pediatrics (2کودکان ) یهایماریب
Iranian Journal of Neonatology 

 Iranian Journal of Otorhinolaryngology (1های گوش، حلق، بینی )بیماری

 Journal of Food Quality and Hazards Control (1های مرتبط با مواد غذایی )بیماری

 Journal of Arthropod-Borne Diseases (9بیوشیمی، ژنتیک، میکروبیولوژی سلول )
BioImpacts 

Nephro-Urology Monthly 
International Journal of Molecular and Cellular Medicine 

Journal of Applied Biotechnology Reports 
International Journal of Nano Dimension 

Asia Pacific Journal of Medical Toxicology 
Journal of Medical Signals and Sensors 

Iranian Journal of Toxicology 
 Journal of Archives in Military Medicine (1خاص ) یهاطیدر مح یپزشک

 Journal of Research in Medical Sciences (8) یعمل یپزشک
Advanced Biomedical Research 

International Journal of Occupational and Environmental Medicine 
Avicenna Journal of Medical Biotechnology 

Medical Journal of The Islamic Republic of Iran 
Asian Journal of Sports Medicine 

Archives of Academic Emergency Medicine 
International Journal of Travel Medicine and Global Health 

 Journal of Research on History of Medicine (1) یپزشک خیتار

 World Journal of Plastic Surgery (4) یجراح
Journal of Lasers in Medical Sciences 

International Journal of Organ Transplantation Medicine 
Annals of Colorectal Research 

 Journal of Ophthalmic and Vision Research (3) یپزشکچشم
Journal of Current Ophthalmology 

Medical Hypothesis, Discovery & Innovation in Ophthalmology 
 Iranian Journal of Public Health (17) یحرفه پزشک

International Journal of Preventive Medicine 
Iranian Journal of Basic Medical Sciences 

International Journal of Health Policy and Management 
Journal of Medical Ethics and History of Medicine 

Iranian Red Crescent Medical Journal 

Proof V
ersio

n



 

 
 

http://him.mui.ac.ir 

  استناد به مجالت زانیم یبررس

0014آذر و دی  /پنجم  / شماره هجدهم اطالعات سالمت / دوره تیریمد  220 

 )ادامه( کننده استناد به تفکیک حوزه موضوعمجالت مورد تأیید وزارت بهداشت دریافت: 2جدول 

 عنوان مجله موضوع مجله )تعداد(
 Acta Medica Iranica (17) یحرفه پزشک

Iranian Biomedical Journal 
Caspian Journal of Internal Medicine 

Journal of Biomedical Physics & Engineering 
Journal of Iranian Medical Council 

Iranian Journal of Nuclear Medicine 
Asia Oceania Journal of Nuclear Medicine & Biology 
Crescent Journal of Medical and Biological Sciences 

Health Promotion Perspectives 
Iranian Rehabilitation Journal 

Nanomedicine Journal 
 Dental Research Journal (5پزشکی )دندان

Journal of Dental Research Dental Clinics Dental Prospects 
Iranian Endodontic Journal 

Avicenna Journal of Dental Research 
Journal of Dental Materials and Techniques 

 Journal of Diabetes & Metabolic Disorders (1دیابت )

 Iranian Journal of Radiology (1رادیولوژی )

 Iranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences (3پزشکی )روان
Iranian Journal of Psychiatry 

International Journal of Applied Behavioral Sciences 
 Journal of Pediatric Nephrology (1سیستم ادراری تناسلی )

 Journal of Orthopedic and Spine Trauma (2سیستم اسکلتی و عضالنی )
Archives of Bone and Joint Surgery 

 Tanaffos (2سیستم تنفسی )
Urology Journal 

 Iranian Journal of Child Neurology (4سیستم عصبی )
Basic and Clinical Neuroscience 

Cell Journal (Yakhteh) 
International Clinical Neuroscience Journal 

 International Journal of Endocrinology and Metabolism (2سیستم غدد مترشحه داخلی )
Middle East Journal of Cancer 

 Journal of Cardiovascular and Thoracic Research (2سیستم قلبی و عروقی )
ARYA Atherosclerosis 

 Gastroenterology and Hepatology from Bed to Bench (2سیستم گوارشی )
Middle East Journal of Digestive Diseases 

 International Journal of Hematology-Oncology and Stem Cell Research (1های خونی و لنفاوی )سیستم

 Iranian Journal of Pharmaceutical Research (9) یداروشناس
Research in Pharmaceutical Sciences 

DARU Journal of Pharmaceutical Sciences 
Advanced Pharmaceutical Bulletin 

Journal of Research in Pharmacy Practice 
Jundishapur Journal of Natural Pharmaceutical Products 

Journal of Chemical Health Risks 
Journal of Herbmed Pharmacology 
Avicenna Journal of Phytomedicine 

 Archives of Iranian Medicine (4) یولوژیزیف
Iranian Journal of Kidney Diseases 

Journal of Family & Reproductive Health 
Galen Medical Journal 

 International Journal of Fertility & Sterility (7مامایی و پرستاری )
International Journal of Reproductive BioMedicine 
Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research 

International Journal of Community Based Nursing and Midwifery 
Journal of Education and Health Promotion 

Nursing and Midwifery Studies 
Journal of Caring Sciences 
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 يوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک دییمورد تأ یهامقاالت پراستناد مجله: 3جدول 

 عنوان مقاله مجله عنوان تعداد استناد
28 Journal of Research in Medical Sciences Review on iron and its importance for human health 
19 International Journal of Occupational 

and Environmental Medicine 

The Novel Coronavirus: A Bird's Eye View 

11 International Journal of 

Endocrinology and Metabolism 

Clinical Endocrinology in the Islamic Civilization in Iran 

9 Archives of Iranian Medicine Life of Dr. Joseph Plumb Cochran, Founder of Iran's First 

Contemporary Medical College 
8 Iranian Journal of Basic  

Medical Sciences 

Investigation of Toxic Metals in the Tobacco of Different Iranian 

Cigarette Brands and Related Health Issues 
8 Iranian Journal of Allergy, Asthma 

and Immunology 

Use of ketamine in severe status asthmaticus in intensive care unit 

7 Journal of Research in  

Medical Sciences 

A systematic review and meta-analysis on controlled treatment trials of 

metacognitive therapy for anxiety disorders 
7 Archives of Iranian Medicine A tribute to Zakariya Razi (865 - 925 AD), an Iranian pioneer scholar 
7 Journal of Research in  

Medical Sciences 

Analyzing clinical and electrophysiological characteristics of 

Paroxysmal Dyskinesia 
7 Archives of Iranian Medicine Nail Molybdenum and Zinc Contents in Populations with Low and 

Moderate Incidence of Esophageal Cancer 
7 Journal of Ophthalmic and Vision 

Research 

Nutrient Supplementation for Age-related Macular Degeneration, 

Cataract, and Dry Eye 
7 International Journal of  

Preventive Medicine 

Penile Inflammatory Skin Disorders and the  

Preventive Role of Circumcision 
7 International Journal of Health 

Policy and Management 

Quaternary prevention, an answer of family doctors to 

overmedicalization 
7 Iranian Journal of Medical Sciences Vascular injuries caused by tear gas shells: surgical challenge and outcome 
6 Journal of Medical Ethics and 

History of Medicine 

Continuing review of ethics in clinical trials: a surveillance  

study in Iran 
6 Iranian Journal of Pediatrics Diphallus: Report on six cases and review of the literature 
6 Archives of Iranian Medicine Impact of Ethnic Habits on Defecographic Measurements 
6 Archives of Iranian Medicine Religious and Cultural Traits in HIV/AIDS Epidemics in Sub-Saharan Africa 
6 Gastroenterology and Hepatology 

from Bed to Bench 

Type 1 diabetes mellitus and gluten induced disorders 

 
 مورد زبانانگلیسی  زبان پراستفاده در مقاالت استنادکننده به مجالت 10

د مقاالت پزشکی و تعدا آموزش و درمان بهداشت، وزارت نشریات کمیسیون تأیید
 آمده است. 5آن زبان در جدول 

 

 بحث
 وزارت نشریات کمیسیون تأیید مورد زبانانگلیسی  درصد از مجالت 40تنها 

بودند  پدیا استناد دریافت کردهپزشکی از مقاالت ویکی آموزش و درمان بهداشت،
 ایپدیکیومقاالت  یتوجهکمتوان میآن را  لیدل که در مجموع میزان کمی است.

ها و به نامهدانشپژوهشگران جهان به  یتوجهو کم یو پژوهش یعلم تبه مجال
 لیدل ،نیهمچن .دانست علم جیتروپدیا به عنوان ابزار قدرتمندی برای ویژه ویکی

استناد به  یکل زانیبر م ایپدیکیاستناد در و افتیاندک در ریتأث تواندیآن م گرید
شاخص  شیبه افزا شتریب اتیکه نشر چرا کهباشد؛  هانآ ریتأث بیو ضر التمج
علم در وبگاه خود  جیترو یبرا یمشخص یهااستیو س توجه دارند ریتأث بیضر

پزشکی  آموزش و درمان بهداشت، وزارت . در این راستا، کمیسیون نشریاتندارند
های حوزه علوم پزشکی گذاری مشخصی برای ترویج علم و ترویج یافتهنیز سیاست

های به نشریات اعالم نکرده است. همچنین، مجالت این وزارتخانه در برخی حوزه
پزشکی موضوعی مانند سیستم گوارشی، سیستم غدد مترشحه داخلی و چشم

  نیازمند توجه بیشتری به حوزه ترویج علم هستند.
انگلیسی  مجالتبه  پدیاویکی استنادکنندهمقاالت  انیدر م بر این،عالوه 

 ،شکیپز آموزش و درمان بهداشت، وزارت نشریات کمیسیون تأیید مورد زبان
 ی،پزشکداننادر و دن یهایماریب اهان،یگ یموضوع یبندطبقه یدارامقاالت 

توان حاصل سبقه کشور به خود اختصاص دادند که این را میسهم را  نیشتریب
های نادر و همچنین، ایران در بحث گیاهان و گیاهان دارویی و درمان بیماری

استنادکننده به ی پدیایویکمقاالت  انیدر م .پزشکی دانستتوجه به حوزه دندان
 و درمان ،بهداشت وزارت نشریات کمیسیون تأیید مورد زبانانگلیسی مجالت
 بیه ترتب یو فارس یعرب ،یسیمنتشر شده به زبان انگلمقاالت  ،پزشکی آموزش

  .داشتندسهم را  نیشتریب
 و درمان بهداشت، وزارت زبانانگلیسی  مجالت شامل مطالعه حاضر جامعه

 در که بود کشور پزشکی علوم نشریات اطالعات بانک در موجود پزشکی آموزش
 وبگاه این. شد ذخیره و بارگیری Excel فایل یک در 1399 سال مهر 28 تاریخ

 . کندمی روزامد را خود و هوشمند، اطالعات روزانه طور به
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 زبان مورد تأیید  پدیا به مجالت انگلیسيبندی موضوعي مقاالت استنادکننده در ویکيطبقه: 4جدول 

 يدرمان و آموزش پزشکوزارت بهداشت، 

 تعداد تکرار پدیابندی موضوعی ویکیطبقه ردیف تعداد تکرار پدیابندی موضوعی ویکیطبقه ردیف
 6 ژنتیک 20 21 گیاهان 1
 6 صرع 21 18 های نادربیماری 2
 6 ریزغدد درون 22 16 پزشکی دندان 3
 6 های بهداشتیمراقبت 23 12 دیابت 4
 6 مواد شیمیایی 24 12 هاسندرم 5
 5 اختالالت عصبی 25 12 ویروس کرونا 6
 5 اصطالحات پزشکی 26 11 گیاهان دارویی 7
 5 الکل 27 10 داروهای ضد افسردگی 8
 5 تاریخ پزشکی 28 9 19کووید  9

 5 داروها 29 8 های تناسلیاندام 10
 5 دانشگاه تهران 30 8 های خودایمنیبیماری 11
 5 شناسیروان 31 8 زبانانگلیسی تمجال 12
 5 شناسیزیست 32 7 ارتوپدی 13
 5 شناسی مولکولیزیست 33 7 پزشکان ایرانی 14
 5 سرطان 34 7 پزشکیچشم 15
 5 سالمت 35 7 هامسکن 16
 5 فلزات 36 6 هاباکتری 17
 5 ویروس 37 6 درد 18
    6 پزشکیروان 19

 
 مجالت پدیا به استنادکننده ویکيمقاالت زبان : 5جدول 

  وزارت نشریات کمیسیون تأیید مورد زبانانگلیسي 

 يدرمان و آموزش پزشکبهداشت، 
 تعداد مقاله استنادکننده زبان

 412 انگلیسی
 56 عربی

 52 فارسی
 45 چینی

 37 فرانسوی
 31 اسپانیایی
 29 ایتالیایی

 29 آلمانی
 29 روسی

 29 لهستانی
 

 فهرست در تغییراتی شده، ذکر تاریخ از پس است ممکن جهت همین به
 است.  نشده اعمال تحقیق حاضر در که باشد گرفته صورت مجالت

 

 گیرینتیجه
توان نتیجه گرفت که مجالت علمی برای های پژوهش حاضر، مییافتهبا توجه به 

های عمومی، باید به نامهپیشرفت در امر ترویج علم و دیده شدن در دانش
 های مختلفی مانند زبان، حوزه موضوعی پژوهش و... توجه کنند. مؤلفه

علمی هستند های هایی که دارای مجلهدانشگاههمچنین، نتایج مطالعه حاضر برای 
گذاران علمی و پژوهشی قابل کاربرد است؛ چرا که و سایر متولیان و سیاست

 ها به بطندادهای علمی آنکند تا چه حد نتایج تحقیقات و برونمشخص می

 است. جامعه راه یافته
 

 پیشنهادها
 وزارت تأیید مورد زبانانگلیسی  با توجه به پایین بودن تعداد استناد به مجالت

شود که پدیا، پیشنهاد میایران در ویکی پزشکی آموزش و درمان هداشت،ب
کمیسیون نشریات علمی این وزارتخانه در ارزیابی نشریات، امتیازهایی برای ترویج 

های برخط فارسی نامهپدیا و دانشهای اجتماعی علمی به ویژه ویکیعلم در شبکه
 توانند پس ازمی تمجال و انگلیسی تخصیص دهد. همچنین، مدیران اجرایی

منتشر مقاالت پدیا، به مرتبط موجود در ویکیمقاالت هر شماره مجله، در  انتشار
پدیا بخواهند که در ویکیمقاالت شده در مجله خود استناد دهند یا از نویسندگان 

 یهانامهدر دانش مجلهمقاالت به استناد  زانیممشارکت کنند و به این صورت، 
حضور  ابتوانند اندرکاران هر مجله میعالوه بر این، دست دهند. شیبرخط را افزا

های برخط، امکان نامهی و دانشعلم یاجتماع یهادر شبکهآن نشریه  شتریهرچه ب
آن نشریه و به دنبال آن، موجبات افزایش مقاالت ی ریپذتؤیرپذیری و مشاهده

 استناد به نشریه را فراهم نمایند.
 

 تشکر و قدرداني
بدین وسیله از تمام کسانی که در انجام هرچه بهتر این پژوهش همکاری نمودند، 

 آید.تشکر و قدردانی به عمل می
 

 تضاد منافع
 .اندنداشته یتضاد منافع گونهچیه سندگانیدر انجام پژوهش حاضر، نو
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Citation Analysis of Iranian English-language Medical Journals in Wikipedia 

 

Hamidreza Davoudi1 , Alireza Noruzi2  

 

Abstract 
Introduction: This study endeavored to investigate citations to the Iranian English medical journals in Wikipedia. 

Methods: This descriptive study was conducted based on citation analysis and scientometric techniques. The population included 282 

English journals approved by the Iranian Ministry of Health and Medical Education. The full title, acronym, and abbreviated title of 

each journal were searched on Wikipedia and Google (site search), and data analysis was conducted through the Excel software. 

Results: Wikipedia articles cited to 114 journals were approved by the Iranian Ministry of Health and Medical Education. These 

journals received 1091 citations. Among which, the journal of Archives of Iranian Medicine has received the most citations from 

Wikipedia articles. Journals in the field of medical profession received the most citations among journals approved by the Iranian 

Ministry of Health and Medical Education. Furthermore, 412 Wikipedia articles were in English. Among the Wikipedia articles, 

articles in the plant category have cited more to journals approved by the Iranian Ministry of Health and Medical Education. 

Conclusion: Iranian medical journals, by improving their popularization policies and strategies can be recognized internationally 

in terms of article citation and science popularization of science. In view of this, science policymakers should pay more attention to 

the relationship between universities and scientific journals with the public, especially Wikipedia, to generalize and popularize the 

science and scientific information. 
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